
SCHOOLJAAR 2022-2023

Informatie leerjaar 4

♥ voor jou!



Programma

 Welkomstwoord, Mw. de Goede (direkteur)

 Voorstellen aanwezige collega’s

Klassendocenten: 4A Mevr. M. Jonker

4B De heer M. Kop

4C Mw. J. v.d. Heuvel

4D Mw. Prudon

 Informatie LOB, de heer van der Eem, decaan

 Leerjaar 4 in vogelvlucht, Mw. van Duijn, teamleider bb



Programma LOB

 Decanaat

❑ Introductie

❑ LOB – Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

❑ Na de Hartenlust…..



Decanaat - introductie

 Geeft advies en informatie over vervolgopleidingen en 

vakkenpakketkeuze

❑ LOB – Loopbaan Oriëntatie en begeleiding (Qompas)

Twee Open Dagen bezoeken van verschillende 

vervolgopleidingen

❑ Proefstuderen Nova – vrijwillig na schooltijd, inschrijven via 

Nova website,

twee/drie sessies vanaf 1 november

 Persoonlijk gesprek met de decaan



Na de Hartenlust

MBO

HBO

VMBO-T

werk

Leerplicht tot 

startkwalificatie 

(minimaal) MBO 

niveau 2 of een 

Havo diploma

80% 20%

HAVO 4



Het MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

 Vmbo-t (Mavo) overal plaatsbaar

 Twee niveaus: 3 (vak) en 4 (middenkader)



Het MBO

Vakopleiding

2 en 3 jaar BOL 

of BBL

VMBO

Middenkader

3 en 4 jaar BOL

Specialisten

opleiding

2 jaar BBL



De HAVO
 De havo kent vier profielen: 

1. Economie/Maatschappij (E&M)

2. Cultuur/Maatschappij (C&M)  

3. Natuur/Gezondheid (N&G)

4. Natuur/Techniek (N&T)

 Eisen:

Examen in de profiel-verplichte vakken 

Geslaagd voor 7 examenvakken, drempelloos toegang (top 5!)

Geslaagd voor 6 examenvakken: gemiddeld 6,8 op de eindlijst en voldoende     
voor Ned, Eng en wiskunde.

Voor enkele vakken kan een overstapprogramma verplicht zijn

 INFORMEER TIJDIG BIJ DE SCHOOL VAN KEUZE WELKE EISEN ER 
WORDEN GESTELD!



Overstapprogramma havo

Programma decaan

Wiskunde B > mw. Heerschop

Einde schooljaar > overstapprogramma, doorlopend tot op de 

havo (tot kerstvakantie)



Zijn er nog vragen?

 Voor een persoonlijk gesprek met de decaan, graag op 
afspraak, mailt u naar:

j.vandereem@hartenlustschool.nl 



Informatie schooljaar 

 Examenreglement en examenwijzer + P.T.A. (=programma 

van toetsing en afsluiting)

 Site>a-z



Inhoud p.t.a-boekje
 Algemeen gedeelte b.v. organisatie examens

 Verwijzing examenreglement/examenwijzer

 Examenjaar

 Vakinhoudelijk gedeelte

 Examensecretaris: de heer Maikel Rensen

 Examencommissie: de heer Rensen, mw. Bas en mw. van Duijn



Schoolperiodes:

Periode 1 :  29 augustus  – 4  november

Periode 2 :    7 november – 20 januari

Periode 3 :  23 januari      – 21 april

Schoolexamenweken:

week 1: 31oktober  t/m  4 november  + mondelinge se’s

week 2: 16 januari  t/m  20 januari      + mondelinge se’s

week 3: 13 maart    t/m  17 maart       + mondelinge se’s

Bijeenkomst examenkandidaten: 25 oktober

Indeling examenjaar



Herkansingen SE

Periode 1:  29 november    14.45 – 16.45 uur

Periode 2:  15 feb               14.45 – 16.45 uur

Periode 3:  11 april             14.45 – 16.45 uur

Communicatie via e-mailadres van de school



Voorbeeld p.t.a. Engels

4/1 Vergelijking 

boek/film

K 2, 3, 4, 

5

V 1, 3, 4

S 60 min N 10%

Spreekvaardigheid: 

mondeling

Kan ook in periode 

2 worden 

afgenomen

K 2, 3, 5, 

6

V 3, 4, 5

M 15 min N 10%

Leesvaardigheid  K 2, 3, 4

V1, 4, 5

S 120 

min

J 10% SE-week 

1



Bronnen:

Examenwijzer: (Website) PTA             Magister: 1. studiewijzer 

Inhoud: vak                                                        lesprogramma per week

periode                                                  wat te leren voor de toets

toets omschrijving

toets duur                                          2. huiswerkwijzer 

herkansingsmogelijkheid                         rooster

gewicht



Verder in het p.t.a. boekje te vinden:

 Centraal examen rooster, locatie Bos en Duinschool

 Datum uitslag: 14 juni eerste tijdvak

30 juni tweede tijdvak

 CPE: opening in de week van 14 maart

 sessie 1: 17 maart

 sessie 2: 20 maart

 sessie 3: 21 maart

 herkansing: tijdens reguliere herkansing!



Einde schooljaar

17 april jaarherkansing maatschappijleer

18 en 19 april akkoordverklaring

21 april Walibi?

24 april tot en met 5 mei meivakantie

8 mei proefexamens

9 + 10 mei facultatief les

11 mei start centrale examens

19 + 20 juni tweede tijdvak

11 + 12 juli diploma-uitreiking

Examentraining/huiswerkbegeleiding



Recht op extra facilitering: pluspassers

 - extra tijd

 - gebruik Sprinto/laptop

 - overige bijzonderheden

Dyslexiecoach inventariseert aan de hand van de nu bekende 
gegevens.

Vóór 1 oktober per mail melden bij de examensecretaris, dhr. 
Rensen: m.rensen@hartenlustschool.nl

Vóór 1 november dient school dit te melden aan inspectie

Oefenen!!

mailto:m.rensen@hartenlustschool.nl


Profielwerkstuk

Onderdeel van LOB:

 tweetallen (met hetzelfde profiel, klasoverstijgend)

 voldoende of goed + titel worden vermeld op diploma

 periode: 14 november – 4 april



Debatteren

 Debatgroep

 Op Weg naar het Lagerhuis

 Debatavond: 8 maart



Wanneer mag een leerling 

deelnemen aan het centraal examen?

 Wanneer alle schoolexamens zijn gemaakt

 Wanneer het profielwerkstuk met een voldoende of goed is 

afgerond

 Wanneer alle handelingsdelen met een voldoende zijn 

afgerond (LOB bijv.)



Wanneer geslaagd?

 Een gemiddelde score van 5,5 voor alle CE cijfers en

 voor alle vakken een voldoende of één 5

 Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn

 Tweemaal een 5, gecompenseerd door minimaal een 7

 Eenmaal een 4, gecompenseerd door minimaal een 7



Wanneer cum laude geslaagd?

 Wanneer er voor de eindexamenvakken, inclusief 

maatschappijleer,  gemiddeld een 8 is behaald. 

 Bovendien mag geen enkel cijfer lager zijn dan een 6. 

 Het zevende vak mag worden meegeteld of worden 

weggelaten. 



Algemene vragen???



Aanvullende informatie Groet

Mw. Loerts, docent BTE                 

lokaal 4



Individuele vragen?

 De heer van der Eem                aula

 Klassendocenten: 4A : Mw. Jonker                 lokaal 2

4B : Mw. van Duijn            lokaal 3

4C : Mw. van den Heuvel  lokaal 5

4D : Mw. Prudon                lokaal 1

DANK VOOR UW AANWEZIGHEID!


